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Εισαγωγή

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσπάθεια του Τμήματος να δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη να
ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες και τους Τομείς εργασιών του Τμήματος Περιβάλλοντος.  Είναι η
πρώτη φορά που επιδιώκεται αυτή η περιεκτική ενημέρωση και εύχομαι να επιτελέσει το σκοπό για
τον οποίο εκδίδεται.

Πρόλογος Διευθυντή

Η ανάγκη για ανάπτυξη και το υφιστάμενο οικονομικό σύστημα ενθάρρυναν μέχρι τώρα την εντατική και

μη αποδοτική χρήση των πόρων. Σήμερα όμως, η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι αυξανόμενες τιμές των

προϊόντων, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ανεξέλικτη ανάπτυξη και η αναγνώριση ότι τα μοντέλα

ανάπτυξης που βασίζονται στην αυξανόμενη κατανάλωση πόρων και εκπομπή ρύπων δεν είναι βιώσιμα,

έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά προσανατολισμένη οικονομία μέσω της

ενίσχυσης της αποδοτικότητας των πόρων, της προώθησης αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και

παραγωγής και του μετασχηματισμού σε μια πράσινη, κυκλική οικονομία. Η εμπειρία της Κύπρου δείχνει

ότι είναι σημαντική η πρόκληση για ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης για βελτίωση της ευημερίας και

εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, αλλά διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος,

την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και των

οικοσυστημικών υπηρεσιών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ρύπανσης, όπως

και τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση τους ως πόρο στα πλαίσια μιας

κυκλικής οικονομίας. 

Άλλη σημαντική παράμετρος στην προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο αποτελούν η ενημέρωση,

η συμμετοχή και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην

περιβαλλοντική πληροφόρηση και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 
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Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία δημιουργήθηκε το 1986.
Πρώτος Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίστηκε το 1992 ο κ. Νίκος Γεωργιάδης και στη συνέχεια το 2007 ο κ. Αντώνης
Αντωνίου. Η μετατροπή της Υπηρεσίας σε Τμήμα πραγματοποιήθηκε το 2010 και ο διορισμός του κ. Κώστα
Χατζηπαναγιώτου ως Διευθυντή Τμήματος έγινε στις 3 Μαρτίου 2011.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων έχει υιοθετηθεί στο
εθνικό δίκαιο της Κύπρου, δημιουργώντας ισχυρά θεμέλια περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς επίσης και αρκετά
περιβαλλοντικά μέτρα και προγράμματα, τα οποία διασφαλίζουν τη διατήρηση και όπου χρειάζεται τη βελτίωση της
κατάστασης του περιβάλλοντος. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στους περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς θεσμούς του
τόπου. Έχει ρόλο συντονιστή για θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα. Σε θέματα
δικής του αρμοδιότητας διαδραματίζει συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό ρόλο, αφού εφαρμόζει σειρά πολιτικών και
νομοθεσιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η διαχείριση
αποβλήτων, ο έλεγχος της ρύπανσης των νερών και του εδάφους, η κλιματική δράση και η προστασία και διαχείριση
της φύσης.

Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετούνται λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα είναι σημείο επαφής και
υλοποιεί τις πρόνοιες των πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον ενώ παράλληλα
εμπλέκεταικαι στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης (MAP) των Ηνωμένων Εθνών.

Όραμα και Αποστολή

Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί η αρχή που προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον και ταυτόχρονα
στοχεύει στη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Αποστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την αποτελεσματική
διαχείριση του, και η ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς όφελος της δημόσιας υγείας, της
ποιότητας ζωής, και της βιοποικιλότητας τόσο για τη σημερινή κοινωνία όσο και τις μελλοντικές γενιές.

Η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσα από την ορθολογική διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων,
την εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων, τον έλεγχο της ρύπανσης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
καθώς και την ανάσχεση των κινδύνων απώλειας ειδών και οικοτόπων, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προώθηση
της πράσινης ανάπτυξης.

Βασικές Επιδιώξεις της Τριετίας 2016 – 2018 

• Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και έργα ανάπτυξης

• Εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 αποσκοπώντας
στην αποτελεσματική προστασία του Δικτύου.

• Προώθηση της αδειοδότησης όλων των εγκαταστάσεων οι οποίες διαθέτουν υγρά απόβλητα ώστε να προστατευθεί
τόσο το έδαφος, όσο και τα επιφανειακά νερά της Κύπρου.

• Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου εγκαταστάσεων ορθολογιστικής διαχείρισης αποβλήτων και εγκαθίδρυση
συστημάτων διαλογής στην πηγή.

• Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

• Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος.
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Δομή του Τμήματος Περιβάλλοντος

Το Τμήμα είναι διοικητικά διαρθρωμένο σεπέντετομείς:
τον Τομέα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
τον Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων, τον Τομέα Ελέγχου
της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους, τον Τομέα
Κλιματικής Δράσης και τον Τομέα Προστασίας της
Φύσης. Κάθε τομέας χειρίζεται και ασχολείται με
ποικίλα θέματα, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία
με τους άλλους τομείς, λόγω του οριζόντιου
χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προκλήσεων και
θεμάτων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα θέματα
που χειρίζεται ο κάθε Τομέας, όπου γίνονται αντιληπτοί
οι στόχοι των εργασιών τους.

Οργανόγραμμα



5

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με μια ματιά

Τομέας Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Μια από τις βασικές αρχές της προστασίας του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος είναι η πρόληψη η οποία επιτυγχάνεται εκτός των
άλλων μέσα από την αξιολόγηση και κατ’ επέκταση τον περιορισμό
των αρνητικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν από την
υλοποίηση νέων σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και άλλων
ανθρωπογενών δράσεων κατά το στάδιο του σχεδιασμού και πριν τη
σχετική τους έγκριση.

Στα πλαίσια αυτά, ο τομέας ασχολείται κυρίως με τις διαδικασίες
αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
έργα, σχέδια και προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η
αξιολόγηση γίνεται βάσει των σχετικών Μελετών Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΕΕΠ) ή Προκαταρκτικών Εκτιμήσεων
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και των Στρατηγικών
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που υποβάλλονται
αντίστοιχα,σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα και από Σχέδια και Προγράμματα
Νόμων.

Η Περιβαλλοντική Αρχή μέσω της νομοθεσίας της λειτουργεί ως
σύμβουλος της εκάστοτε αρμόδιας αρχής για την αδειοδότηση έργων,
σχεδίων ή προγραμμάτων, αξιολογώντας μελέτες και εκδίδοντας
σχετικές γνωματεύσεις. Η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής
περιέχει όρους τους οποίους η αρμόδια πολεοδομική ή άλλη
αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνει υπόψη στην απόφαση της και στην
περίπτωση έγκρισης, ενσωματώνει στην τελική της αδειοδότηση. Η
τελική απόφαση γνωστοποιείται στην Περιβαλλοντική Αρχή. 

Επίσης, ο τομέας ασχολείται και με την εκτίμηση μικρότερων έργων και
δράσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, έχοντας και
πάλι συμβουλευτικό ρόλο στην τελική απόφαση των αρχών
αδειοδότησης. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται και διαβουλεύσεις
για ανταλλαγή γης, διάθεση κρατικής γης, αδειοδοτήσεις άλλων έργων
εκτός πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, απόψεις για δραστηριότητες
και παρεκκλίσεις.

Διασυνοριακές επιπτώσεις

Σχετικά με τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γίνεται
παρακολούθηση και εφαρμογή της Διεθνής Σύμβασης ESPOO για την
αξιολόγηση των διασυνοριακών επιπτώσεων από έργα, η οποία έχει
επικυρωθεί με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την
Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο
Κυρωτικό Νόμο του 1999.

Προωθείται επίσης η εφαρμογή των νομικών διατάξεων που
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σχετίζονται με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
μεγάλης κλίμακας διασυνοριακά έργα.  Ο γενικός στόχος είναι να
διευκολυνθεί η αδειοδότηση και εφαρμογή των «Έργων Κοινού
Ενδιαφέροντος» (Projects of Common Interest – PCIs). Λόγω της
επιλογής του «συνεργατικού συστήματος» για την έκδοση
«εμπεριστατωμένης απόφασης», το Τμήμα Περιβάλλοντος, ανέλαβε
τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των
προνοιών που απαιτούνται με βάση το Ενωσιακό δίκαιο για τα έργα
κοινού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
ευθυγραμμισμένη με τη μη δεσμευτική καθοδήγηση που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον
προσδιορισμό των κατάλληλων νομοθετικών και μη νομοθετικών
μέτρων εξορθολογισμού των διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών

Η ανάπτυξη εθνικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών αποτελεί σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές παράμετροι στο στρατηγικό
προγραμματισμό για την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. 

Με στόχο την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων, στόχων και δράσεων
στα πλαίσια της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών στην Κύπρο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
τη διεύρυνση της Ομάδας Εργασίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό για να συμπεριλάβει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών.

Περιβαλλοντικός θόρυβος

Ο έλεγχος και η διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου στην Κύπρο
γίνεται μέσω του Νόμου για την Αξιολόγηση και Διαχείριση του
Περιβαλλοντικού Θορύβου, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή από το
2004. Ο νόμος καλύπτει τον περιβαλλοντικό θόρυβο στον οποίο
εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδιαίτερα σε περιοχές πυκνής δόμησης,
δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών
συγκροτημάτων, ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, καθώς και κοντά σε
σχολεία, νοσοκομεία και άλλα κτίρια και σε περιοχές ευαίσθητες σε
θορύβους. Ως περιβαλλοντικός θόρυβος ορίζονται οι ανεπιθύμητοι ή
επιβλαβείς θόρυβοι που δημιουργούνται από ανθρώπινες
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που
εκπέμπονται από τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των
οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών, και από
χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, το 2008, ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο
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ετοιμασίας των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων Δράσης
για τους οδικούς άξονες όπου καταγράφεται κυκλοφοριακή κίνηση
άνω των 6 εκατομμυρίων οδικών κινήσεων ανά έτος. Το 2013
προχώρησε στο 2ο κύκλο των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και
Σχεδίων Δράσης για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα άνω των 100.000
κατοίκων, κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι επαρχίες Λευκωσίας και
Λεμεσού, και για τους οδικούς άξονες όπου καταγράφεται
κυκλοφορία άνω των 3 εκατομμυρίων οδικών κινήσεων ανά έτος.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις περιοχές όπου η έκθεση του
πληθυσμού στον περιβαλλοντικό θόρυβο από την οδική κυκλοφορία
δύναται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία
των πολιτών αλλά και προκαλεί πρόβλημα σε ευαίσθητους αποδέκτες,
όπως σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π.

Οικολογικό Σήμα EU ECOLABEL

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EUECOLABEL, είναι ένα εθελοντικό
εργαλείο που προωθεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και
υπηρεσίες, επιβραβεύοντας τα με το Λουλούδι, το σύμβολο της Ε.Ε.
για την περιβαλλοντική ποιότητα. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής η οποία εστιάζει στην προαγωγή της αειφόρου
παραγωγής και κατανάλωσης. Αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών τα οποία, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες
της ίδιας χρήσης και κατηγορίας, συμβάλλουν στον περιορισμό των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
τους, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των πόρων και σε
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μέσω της σήμανσης αποφεύγονται οι παραπλανητικές πληροφορίες
προς τον καταναλωτή και επιτυγχάνεται η ορθή ενημέρωση, αφού το
σεσημασμένο πλέον προϊόν/υπηρεσία είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον
με επιστημονικά και τεκμηριωμένα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται
απ’ όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το
Λίχνενσταϊν. Τα κριτήρια απονομής έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, μετά από ευρεία διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, και το
λογότυπο απονέμεται μόνο αφού εξακριβωθεί ότι το προϊόν/υπηρεσία
πληροί τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και επιδόσεις.  Το σήμα
μπορεί να απονεμηθεί σε κατασκευαστές και φορείς παροχής
υπηρεσιών, εισαγωγείς, και φορείς λιανικής πώλησης με τη δική τους
επωνυμία οίκου, που πληρούν τα οικολογικά κριτήρια για κάθε
κατηγορία προϊόντων. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Αρμόδια Αρχή,
προωθεί το Σήμα ενημερώνοντας επιχειρήσεις και καταναλωτές και
ενθαρρύνοντας τις κυπριακές βιομηχανίες τόσο του τουρισμού όσο
και της παραγωγής προϊόντων για την απόκτηση του Σήματος στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους αντίστοιχα. Είναι επίσης η Αρμόδια
Αρχή η οποία εξετάζει, αξιολογεί τις αιτήσεις και απονέμει το Σήμα.



Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Eλέγχου (EMAS)

Μέρος του δεσμευτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ο Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1221/2009, για
την εθελοντική συμμετοχή οργανισμών στο Κοινοτικό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Το EMAS, αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ε.Ε. σχεδιασμένο
για εταιρείες και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να
αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Με την εφαρμογή του Συστήματος
EMAS επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ενός
οργανισμού και αναπτύσσονται σχέδια και μέθοδοι διαχείρισης κάθε
κατάστασης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων του οργανισμού σε συνεχή βάση, μέσω στόχων που
καθορίζονται από τον ίδιο. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια
συστηματική και ολιστική προσέγγιση στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις
δραστηριότητες ενός οργανισμού και συμβάλλει ταυτόχρονα στην
αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών για
προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος.

Ως αρμόδια αρχή, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη
καταχώρισης των οργανισμών στο Μητρώο του EMAS, όπως και της
διατήρησης, αναστολής ή διαγραφής των καταχωρίσεων στο
μητρώο,συμφώνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και
του σχετικού Νόμου ο οποίος καθορίζει τις ευθύνες της αρμόδιας
αρχής και τις διαδικασίες καταχώρισης που πρέπει να ακολουθούνται
για τη διαχείριση του μητρώου.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αφορούν τις διαδικασίες με τις
οποίες ο Δημόσιος Τομέας προμηθεύεται προϊόντα υπηρεσίες και
έργα από το Κράτος τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και
τη δημόσια υγεία, συγκρινόμενα με άλλα αντίστοιχα ανταγωνιστικά
τους, τα οποία εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, βάσει καθορισμένων
πράσινων κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής τους.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι η Αρμόδια Αρχή για την προώθηση και
εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Προς το σκοπό αυτό,
έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατηγορίες προϊόντων,
υπηρεσιών και έργων για τα οποία έχουν καθοριστεί πράσινα κριτήρια
εφαρμογής για διευκόλυνση των Αρχών. Το Σχέδιο Δράσης έχει
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου η εφαρμογή
του είναι υποχρεωτική για το Δημόσιο τομέα. Υποχρέωση για
εφαρμογή του ή για την εκπόνηση δικού τους Σχεδίου έχουν και οι
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, όπως και οι Αρχές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με μια ματιά
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Τομέας Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης
Η προστασία του φυσικού αποθέματος της Κύπρου αποτελεί ένα από
τους κύριους στόχους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ανάγκη για
προστασία της φύσης και βιοποικιλότητας είναι διαχρονικά  σημαντική
λόγω των αυξανόμενων απειλών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό
επίπεδο. 

Κεντρικό στόχο αποτελεί η αναβάθμιση και βελτίωση της κατάστασης
καθώς και η μείωση του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, ως
απαραίτητου παράγοντα για την προστασία των οικοσυστημάτων και
των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν στο περιβάλλον, την κοινωνία και
την οικονομία. 

Ο τομέας ασχολείται με θέματα που αφορούν την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων για την προστασία των
Ενδιαιτημάτων και των Ειδών (92/43/ΕΟΚ), την Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα, τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, την
προώθηση της Στρατηγικής για την Απερήμωση, και άλλες διεθνείς
συμβάσεις. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών διενεργούνται οι
εξής εργασίες:

Δίκτυο NATURA 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο
περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη
χλωρίδας και πανίδας που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών, τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas, SPA)για την Ορνιθοπανίδα,
όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK για τη διατήρηση των άγριων
πτηνών η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο
152(Ι)/2003, και τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Sites of
Community Importance, SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ η
οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο 153 (Ι)/2003).  

Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται
αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ
πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ
των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη
υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)», το αργότερο
μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη
διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών
κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. 

Ο τομέας ασχολείται με τον καθορισμό των ΤΚΣ για οικοτόπους και είδη
χλωρίδας και πανίδας εκτός από τα πουλιά, καθώς επίσης και με την
κήρυξη των ΤΚΣ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Παράλληλα, στα πλαίσια
της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου και της προστασίας και
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παρακολούθησης του Δικτύου NATURA 2000 ετοιμάζονται Διατάγματα
τα οποία καθορίζουν μέτρα και δράσεις προστασίας για τους οικοτόπους
των περιοχών του Δικτύου και τα είδη και τα ενδιαιτήματα τους, όπως
επίσης και τις επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες δράσεις σε αυτές,
ενώ ετοιμάζονται και εφαρμόζονταιτα Σχεδία Διαχείρισης και Δράσης
των περιοχών του Δικτύου. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται τα αναπτυξιακά
έργα τα οποία δε συμβάλλουν στους στόχους διατήρησης των περιοχών
του Δικτύου. Τέλος, υποβάλλεται έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων.

Επίσης, ο τομέας, στα πλαίσια της προστασίας και διατήρησης των
γεωργικών περιοχών σε NATURA 2000, συμβάλλει σε θέματα αγροτικής
ανάπτυξης, όπως η ένταξη μέτρων στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης για παροχή κινήτρων σε γεωργούς τα τεμάχια των οποίων
εμπίπτουν σε περιοχές του Δικτύου, καθώς επίσης και στην ετοιμασία
οριζόντιου Διατάγματος που να καλύπτει τα μέτρα αυτά.  

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

Με τον όρο βιοποικιλότητα εννοούμε το σύνολο των γονιδίων, των
βιολογικών ειδών, και των οικοσυστημάτων μιας περιοχής. Η
συνεχιζόμενη υποβάθμιση και απώλεια της βιοποικιλότητας θέτει σε
κίνδυνο τα είδη και ενδιαιτήματα, τον φυσικό πλούτο και γενικά την
ευημερία του πλανήτη μας. 

Η Κύπρος ως μέλος της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία
(CBD), έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης και της Ναγκόγια-
Κουάλα Λουμπούρ, σχετικά με την ευθύνη και αποζημίωση για τις ζημιές
που δυνατό να προκαλέσουν οι ζωντανοί γενετικά τροποποιημένοι
οργανισμοί και πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη συμμετοχή
στα οφέλη από την αξιοποίηση τους. 
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Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης, ο τομέας ασχολείται με τη
δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις
και μέτρα για την ανάσχεση της απώλειας και προστασίας της
βιοποικιλότητας, όπως επίσης και με το θέμα των ξένων /
χωροκατακτητικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, δηλαδή των ειδών
εκείνων που μεταφέρονται εκτός του φυσικού τους εύρους εξάπλωσης,
επιβιώνουν, αναπαράγονται και εξαπλώνονται με αρνητικές επιπτώσεις
στην οικολογία της χώρας, αναγνωρίζοντας το ως μία από τις
σημαντικότερες και αυξανόμενες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 

Η Κύπρος ανέκαθεν δεν υποστήριζε την αδειοδότηση της καλλιέργειας
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ). Ο τομέας χειρίζεται και
παρακολουθεί σε επίπεδο Ε.Ε., τις εξελίξεις σχετικά με το δικαίωμα
απαγόρευσης της καλλιέργειας, προωθώντας παράλληλα τις πολιτικές
εκείνες ώστε να παραμείνει η χώρα ελεύθερη από τους ΓΤΟ.

Στρατηγική για την Απερήμωση

Η απερήμωση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλές χώρες του
πλανήτη, ανάμεσα τους και την Κύπρο. Με τον όρο απερήμωση,
εννοούμε την υποβάθμιση των γαιών σε άνυδρες, υπο-άνυδρες και
ξηρές ύφυγρες περιοχές, η οποία προκαλείται από διάφορους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής (π.χ.
παρατεταμένες ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν
διάβρωση) και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (στους τομείς της
γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιομηχανίας, κ.α.). 

Η Κύπρος αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η
εξάπλωση του φαινομένου της απερήμωσης στο ίδιο το περιβάλλον και
τη βιοποικιλότητα της, επικύρωσε το 1999 τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης. Βάσει των προνοιών
της Σύμβασης, ο τομέας ασχολείται με την προώθηση και υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης,
το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου
αυτού στην Κύπρο.

Διεθνείς Υποχρεώσεις για Θέματα Προστασίας της Φύσης και της
Βιοποικιλότητας

Ο τομέας έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των
Συμβάσεων για την προστασία των Υγροβιοτόπων Διεθνούς Σημασίας
(Ramsar), το Διεθνές Εμπόριο σε είδη Απειλούμενα με Εξαφάνιση
(CITES), την προστασία της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και Φυσικών
Οικοτόπων (Bern), την προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας
(Bonn – CMS) και την προστασία των νυχτερίδων (EUROBATS). 
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Tομέας Διαχείρισης Αποβλήτων

Πλαίσιο Διαχείρισης

Σημαντικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αποδοτική χρήση των πόρων είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
και η ορθολογιστική τους διαχείριση, τα οποία αποτελούν πολυδιάστατο
θέμα με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, και
περιλαμβάνουν δράσεις που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο
ζωής των προϊόντων πριν και μετά που θα καταστούν απόβλητα. Στόχος
είναι η προώθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, πολιτικών και
στρατηγικών στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων.

Ο τομέας επιτυγχάνει τον σκοπό του κυρίως μέσω της εφαρμογής των
περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 με 2014 και των περί Συσκευασιών και
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων του 2002 με 2012, καθώς και των
σχετικών Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με
αυτούς, ως απόρροια της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας
εναρμονισμένης και προσαρμοσμένης στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα
έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο, υπό μορφή κανονισμών, οι
Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τη διαχείριση
Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (Μπαταρίες), τον
περιορισμό της χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS) και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής,
όπως επίσης και υπό μορφή διατάγματος, τον κατάλογο αποβλήτων.

Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα πρόληψης

Σκοπός των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και των Προγραμμάτων
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι η εφαρμογή της στρατηγικής
του κράτους στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, η ενίσχυση της
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και η επίτευξη
των σχετικών Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και στόχων. Στα πλαίσια αυτά,
ο τομέας ετοιμάζει τα Σχέδια και Προγράμματα όπως και τη σχετική
νομοθεσία που απαιτείται ούτως ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τους.
Για την εφαρμογή των δράσεων που καθορίζονται στα Σχεδία και
Προγράμματα και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, έχει
υποβληθεί πρόταση προς την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, για συγχρηματοδότηση
από το ταμείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014
– 2020.

Στα πλαίσια της νέας πολιτικής του κράτους στον τομέα διαχείρισης
αποβλήτων και βάση των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έχουν ετοιμαστεί
το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) και
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το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΣΔΔΑ). Το ΕΠΠΔΑ
περιλαμβάνει δέσμη μέτρων και δράσεων που εστιάζονται στη μείωση
παραγωγής αποβλήτων στα ακόλουθα ρεύματα: τροφικά απόβλητα,
χαρτί, πλαστικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ρουχισμό και
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, όπως και τη μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων και της επικινδυνότητας στο ρεύμα των
επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχεται από τον οικιακό τομέα.
Απώτερος σκοπός του ΕΠΠΔΑ είναι η αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ
της οικονομικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων επιδιώκοντας ταυτόχρονα την
μείωση της κατά κεφαλή παραγωγής δημοτικών αποβλήτων στη Κύπρο.
Αντίστοιχα, το ΣΔΔΑ καθορίζει τις βασικές αρχές που θα πρέπει να
διέπουν τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, όπως την
υποχρεωτική διαλογή στην πηγή, και θέτει εθνικούς ποιοτικούς και
ποσοτικούς στόχους που προωθούν τη χωριστή διαλογή στην πηγή και
θεσπίζει μέτρα και δράσεις προς επίτευξη τους. Βασικός στόχος είναι η
διαχείριση των αποβλήτων να αποτελεί μέρος μιας βιώσιμης ανάπτυξης
μέσα από την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων.
Αυτό επιδιώκεται με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, την
ενδυνάμωση των τοπικών αρχών, την ενίσχυση των υποδομών, την
παροχή κινήτρων, την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού και την πλήρη λειτουργία των μηχανισμών
ευαισθητοποίησης των πολιτών και εκπαίδευσης των εμπλεκομένων.

Εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού

Σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων
αποτελεί η εφαρμογή της αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του
Παραγωγού, δηλαδή της ανάληψης της ευθύνης εκ μέρους των
εισαγωγέων και κατασκευαστών επιλεγμένων προϊόντων, για
χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών που να επιτρέπουν στον
καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν όταν αυτό καταστεί απόβλητο,
προκειμένου αυτό να διαχειριστεί ορθά. Η  εφαρμογή της διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού έχει ρυθμιστεί νομοθετικά για τα ρεύματα
αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ελαστικών. Στα πλαίσια της
εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και της
εναρμόνισης των Οδηγιών της Ε.Ε, μέσα από τις οποίες εφαρμόζεται η
αρχή αυτή, αξιολογούνται αιτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα
Περιβάλλοντος για τη δημιουργία συλλογικών και ατομικών
συστημάτων και εκδίδονται οι σχετικές άδειες, οι οποίες υπογράφονται
από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Για την ορθή εφαρμογή των όρων των αδειών, διεξάγονται τακτικές
επιθεωρήσεις και έλεγχοι της λειτουργίας των ατομικών και συλλογικών
συστημάτων.
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Τομέας Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους

Ο Τομέας Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους, έχει
την ευθύνη για τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης των νερών
και του εδάφους από τη λειτουργία των βιομηχανικών και
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων καθώς και εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων και γενικά από οποιαδήποτε δραστηριότητα
μπορεί ή τείνει να ρυπαίνει τα νερά και το έδαφος.

Ο τομέας αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Σύμβαση της
Βασιλείας για έλεγχο της διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, το
Πρωτόκολλο PRTR στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus για την
έκλυση ρύπων και μεταφορά αποβλήτων, το Πρωτόκολλο LBS στο
πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για προστασία της Μεσογείου
από χερσαίες πηγές ρύπανσης και τη Σύμβαση της Minamata για τον
υδράργυρο. Είναι επίσης ο Εθνικός Συντονιστής στο δίκτυο IMPEL
των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για έλεγχο της διασυνοριακής
μεταφοράς αποβλήτων.

Αδειοδοτήσεις

Ο έλεγχος της ρύπανσης από διάφορες δραστηριότητες
επιτυγχάνεται μέσω ενός καθετοποιημένου νομικού και ρυθμιστικού
πακέτου. Συγκεκριμένα, τα θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών
και του εδάφους ρυθμίζονται μέσω των περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών Νόμων, όπως και από τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών
Νόμο ο οποίος αφορά τις πιο δυνητικά ρυπογόνες εγκαταστάσεις με
στόχο την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, την
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εφαρμογή
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Η διαχείριση αποβλήτων διέπεται
από τον περί Αποβλήτων Νόμο ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία
και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα απόβλητα από την εξορυκτική
βιομηχανία ρυθμίζονται από τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της
Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο.

Με βάση το νομοθετικό αυτό πλαίσιο αδειοδοτούνται οι βιομηχανικές,
κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότητες καθώς και οι
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα: 

• Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών Νόμων παραλαμβάνονται και αξιολογούνται αιτήσεις για
χορήγηση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης Πόρων
και Περιβάλλοντος Άδειας Απόρριψης βάσει όρων που καθορίζονται,
σε όλες τις εγκαταστάσεις που είναι δυνατό να προκαλέσουν
ρύπανση λόγω διάθεσης των αποβλήτων τους ή διαρροών ουσιών
και καυσίμων στα νερά ή στο έδαφος. 

• Στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου χορηγούνται
από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Περιβάλλοντος οι Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτωνσε όλους του
φορείς διαχείρισης αποβλήτων κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών
αιτήσεων και τον καθορισμό των απαραίτητων όρων διαχείρισης.

• Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοιμάζονται οι
όροι για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών από τους
Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον
περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο.

Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας διενεργούνται διάφοροι έλεγχοι και επιθεωρήσεις στους
φορείς εκμετάλλευσης, φορείς διαχείρισης και παραγωγούς
αποβλήτων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας
και προώθησης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  Συγκεκριμένα,
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις για σκοπούς ελέγχου τήρησης των
όρων των Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων, των Αδειών Διαχείρισης
Αποβλήτων και των Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρμογής της
νομοθεσίας γίνονται έλεγχοι σε παραγωγούς ή κατόχους αποβλήτων
και σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς Άδειες. Σημαντικό
μέρος των ελέγχων είναι η διερεύνηση μεγάλου αριθμού παραπόνων
και καταγγελιών καθώς και η παρακολούθηση των απορρίψεων από
σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης, πραγματοποιούνται
έλεγχοι των εξαγωγών και εισαγωγών αποβλήτων σε συνεργασία με
την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και την Αρχή Λιμένων,
καθώς και έλεγχοι που αφορούν την διαχείριση της ποιότητας των
νερών κολύμβησης. Μετά από κάθε επιθεώρηση ετοιμάζεται σχετική
έκθεση. Σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων στη νομοθεσία,
αποστέλλονται επιστολές συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα μπορεί να
επιβληθεί εξώδικη ρύθμιση ή να σταλεί έκθεση στον Γενικό
Εισαγγελέα για ποινική δίωξη. 

Βιομηχανικές Εκπομπές

Σκοπός του εναρμονιστικού περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου,
είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες με την αποφυγή και, όταν αυτό
δεν είναι δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα
νερά και στο έδαφος, καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής
αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος στο σύνολό του.  Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω
Νόμου εμπίπτουν 87 εγκαταστάσεις στην Κύπρο, οι οποίες αφορούν
μεγάλες εγκαταστάσεις με σημαντικές δυνατότητες ρύπανσης, τα 2/3
περίπου εκ των οποίων είναι χοιροστάσια και πτηνοτροφεία ενώ οι
υπόλοιπες περιλαμβάνουν ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς,
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βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων, παραγωγής ορυκτών προϊόντων
(τσιμέντου, ασβέστη και κεραμικών προϊόντων), σφαγεία,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και χώρους υγειονομικής
ταφής αποβλήτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές όπως καθορίζονται από την Ε.Ε. όσον
αφορά την παραγωγική διεργασία με στόχο την μείωση των εκπομπών
ρύπων, την αποδοτική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, την
ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την πρόληψη ατυχημάτων και την
επαναφορά του χώρου εκμετάλλευσης μετά την οριστική παύση των
δραστηριοτήτων. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών ελέγχεται
με προγραμματισμένες τακτικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Σχέδιο
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων τα αποτελέσματα των οποίων είναι
διαθέσιμα στο κοινό. Η αδειοδότηση των πιο πάνω εγκαταστάσεων
γίνεται μετά από δημόσια διαβούλευση και εξέταση από Τεχνική
Επιτροπή.  Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας ετοιμάζεται και
υποβάλλεται σχετική έκθεση ανά τριετία.

Νιτρορύπανση

Σύμφωνα με την Οδηγία για προστασία των Υδάτων από τη
Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης, έχουν χαρακτηριστεί ως
Ευπρόσβλητες Ζώνες στην Νιτρορύπανση 6 περιοχές, τα ύδατα των
οποίων παρουσιάζουν ψηλές τιμές νιτρικών ιόντων.  Αυτές είναι τα
Κοκκινοχώρια, Κιτί/ Περβόλια, Ακρωτήρι, Πέγεια, Πόλις Χρυσοχούς
και Ορούντα. Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται συγκεκριμένο
Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία του
Τμήματος Περιβάλλοντος με το Τμήμα Γεωργίας. Το Πρόγραμμα
Δράσης περιλαμβάνει πρόνοιες για την ορθή αποθήκευση και χρήση
λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων, κλειστές περιόδους για
τη διάθεση αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και αναλυτικούς πίνακες
για τις παραγωγές αποβλήτων από κάθε κατηγορία και υποκατηγορία
ζώου και τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας σε άζωτο και νερό.
Παράλληλα υιοθετεί το βασικό περιορισμό της Οδηγίας για τη
Νιτρορύπανση για χρήση 17 κιλών ολικού αζώτου ανά δεκάριο το
χρόνο το μέγιστο από κοπριά. Ακολουθώντας τις πρόνοιες της
Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση, οι Κυπριακές αρχές εκπόνησαν Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο Κώδικας περιλαμβάνει πρόνοιες για
την ορθή διαχείριση των αζωτούχων λιπασμάτων και των
κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά και πρόνοιες για τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού και λάσπης από αστικά λύματα. Στα πλαίσια
των υποχρεώσεων μας ετοιμάζεται και αποστέλλεται έκθεση για την
εφαρμογή της Οδηγίας στην Ε.Ε. κάθε 4 χρόνια. 

Αστικά Λύματα και Λάσπη

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αποτελεί
υποχρέωση τα αστικά λύματα των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό
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(ι.π.) ≥ 2.000, προτού απορριφθούν στο περιβάλλον, να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία. Ο υδατοφράκτης
Πολεμιδιών έχει καθοριστεί ως ευαίσθητη περιοχή για σκοπούς απόρριψης αστικών λυμάτων.Η προστασία
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας επιτυγχάνεται με την αδειοδότηση και την διεξαγωγή επιθεωρήσεων για
έλεγχο της τήρησης των Όρων των αδειών των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων καθώς και για βιομηχανίες τροφίμων
με οργανικό φορτίο πάνω από 4000 ι.π. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητας των απορρίψεων από
σταθμούς επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Τα επεξεργασμένα λύματα κυρίως επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση,
καθώς και για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Απόρριψη σε παράκτια νερά γίνεται μόνο κατά τους χειμερινούς
μήνες όπου η ζήτηση για άρδευση είναι περιορισμένη. Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας ετοιμάζεται και
αποστέλλεται στην Ε.Ε. κάθε 2 χρόνια έκθεση παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 15 και έκθεση για την
υφιστάμενη κατάσταση σύμφωνα με το Άρθρο 16 για ενημέρωση του κοινού.  

Εξορυκτικά Απόβλητα

Η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων ρυθμίζεται με σχετικό εναρμονιστικό Νόμο με
στόχο την πρόληψη ή μείωση δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον αέρα, στα νερά, στο έδαφος, στην πανίδα,
στη χλωρίδα και στο τοπίο καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. Η Περιβαλλοντική Αρχή
εγκρίνει σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που υποβάλλονται από τους φορείς και θέτει όρους λειτουργίας
μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντοςκαι της δημόσιας
υγείας, η ασφάλεια καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης. Για την
κατασκευή νέων ή/και μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας οφείλει να αιτηθεί
για χορήγηση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης και η εξέτασή της θα γίνεται ταυτόχρονα με την εξέταση
της αίτησης για πολεοδομική άδεια από την Πολεοδομική Αρχή. Εάν η εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων
ταξινομηθεί ως κατηγορία Α (επικίνδυνη), μετά την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, ο
φορέας είναι υπόχρεος να υποβάλει αίτηση στην Περιβαλλοντική Αρχή για χορήγηση άδειας εγκατάστασης
εξορυκτικών αποβλήτων. 

Εξαγωγές Αποβλήτων

Η Σύμβαση της Βασιλείας τέθηκε σε εφαρμογή το 1992 με κύριο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος από την παράνομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Κύριος στόχος της είναι η απαγόρευση
διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στις περιπτώσεις όπου δεν εξασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ορθή
διαχείριση τους με την εφαρμογή συστήματος ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων.Ο τομέας είναι
το εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή της σύμβασης καθώς και του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού
1013/2006/ΕΚ. Παραλαμβάνονται κοινοποιήσεις από τους οικονομικούς φορείς για εξαγωγές επικινδύνων αποβλήτων
με όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές όλων των εμπλεκόμενων χωρών και δίνεται για έγκριση για να
προχωρήσει η εξαγωγή αποβλήτων. Στα πλαίσια της παρακολούθησης και ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών
αποβλήτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποιεί ελέγχους σε συνεργασία με Τελωνείο και Αστυνομία. Παράλληλα
συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα και οργανώνει εκστρατείες επιθεωρήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης και την εναρμόνιση της
στο Εθνικό Δίκαιο, ο τομέας καταρτίζει κατάλογο με τις περιοχές των νερών κολύμβησης, ο οποίος αναθεωρείται
ετησίως, καθορίζει την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η οποία επίσης αναθεωρείται ετησίως, καταρτίζει
πρόγραμμα παρακολούθησης των περιοχών νερών κολύμβησης, ταξινομεί την ποιότητα των νερών κολύμβησης ανά
τετραετία, και τέλος καταρτίζει τις «Ταυτότητες των Νερών Κολύμβησης», οι οποίες διαφοροποιούνται στην
περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην ταξινόμηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.
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Τομέας Κλιματικής Δράσης
Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και περισσότερο
αισθητές τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως ένω ιδιαίτερα  σοβαρές
αναμένονται να είναι και για την Κύπρο αφού οι κλιματικές αλλαγές είναι
ήδη εμφανείς, με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται  και τη μέση ετήσια
βροχόπτωση να μειώνεται. 

Συνεπώς, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η μείωση δηλαδή της
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, αποτελεί προτεραιότητα. Στα πλαίσια
αυτά, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να αναπτύξει την
οικονομία της με τρόπο που να περιορίζει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου αλλά και να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων δράσεων
και μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όπως και του οικονομικού,
περιβαλλοντικού και κοινωνικού τους κόστους. 

Ο Τομέας ασχολείται με αρμοδιότητες που αφορούν όλο το φάσμα της
διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αερίων που καταστρέφουν
τη στιβάδα του όζοντος και της προσαρμογής στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και με τη διαχείριση των
περιβαλλοντικών πτυχών που αφορούν θέματα ενέργειας και
υδρογονανθράκων. Στα πλαίσια αυτά, ο τομέας διενεργεί τις πιο κάτω
εργασίες:

Αέρια του θερμοκηπίου

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το
1992 συμφωνήθηκε η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις
κλιματικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία υπεγράφη από 154 χώρες και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση το 1997 (Αρ.
19(ΙΙΙ)/97). Στόχος της Σύμβασης είναι η σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε
επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση, στην Τρίτη
Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών (Κιότο, Δεκέμβριος 1997),
υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο για την περίοδο 2008-2012, το
οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005. 

Το 2012 στη Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη
Ντόχα του Κατάρ, συμφωνήθηκε η δεύτερη δεσμευτική περίοδος του
Πρωτοκόλλου (2013-2020).

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ε.Ε. (μείωση στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 1990), ανέλαβε και
η Κυπριακή Δημοκρατία επιμέρους εθνικούς στόχους για (α) μείωση στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% μέχρι το 2020 σε σχέση με
το 2005 από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, τσιμέντου και
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κεραμικών, και (β) μείωση κατά 5% στους άλλους τομείς, όπως γεωργία,
μεταφορές, απόβλητα κ.ά., σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Θέλοντας να προετοιμαστούν για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την
περίοδο μετά το 2020, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο του
2014, σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030
τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με το 1990. Αυτό για την Κύπρο
αντιστοιχεί σε (α) μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά
42% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005 από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρισμού, τσιμέντου και κεραμικών, και (β) μείωση κατά 22% στους
άλλους τομείς όπως γεωργία, μεταφορές, απόβλητα κ.ά., σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 2005.

Μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% μέχρι
το 2020 σε σχέση με το 2005 από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρισμού, τσιμέντου και κεραμικών

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου
(EmissionsTradingSystem, ETS) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών βιομηχανικών
αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι
δραστηριότητες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
21% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2005 από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρισμού, τσιμέντου και κεραμικών περιλαμβάνονται στο Σύστημα
αυτό και ρυθμίζονται από το Νόμο περί της Θέσπισης Συστήματος
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου. Σκοπός του
Νόμου είναι η καθιέρωση ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις,
προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου αδειοδοτούνται,
παρακολουθούνται και ελέγχονται οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών
εγκαταστάσεων (τουβλοποιεία, τσιμεντοποιίο, κεραμοποιεία,
Ηλεκτροπαραγωγικοί Σταθμοί ΑΗΚ), παρακολουθούνται και ελέγχονται
οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, και υποβάλλεται ετησίως στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπής.

Ο τομέας διενεργεί επίσης τη δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων
Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στους φορείς εκμετάλλευσης και
παράλληλα διαχειρίζεται τη δημοπράτηση όλων των υπολοίπων
δικαιωμάτων τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν όπως και την κατανομή
τουλάχιστον του 50% των εσόδων της δημοπράτησης, ποσό που
διατίθεται σε συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή.
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Μείωση εκπομπών κατά 5% μέχρι το 2020 στους άλλους τομείς
συγκριτικά με τα επίπεδα του 2005

Οι εθνικοί στόχοι της Κύπρου, καθώς και οι διάφορες σχετικές
διαδικασίες, ρυθμίζονται από την Απόφαση 406/2009/ΕΚ. Για επίτευξη του
εθνικού στόχου  της Κύπρου, υλοποιούνται πολιτικές και μέτρα για
μείωση των εκπομπών στους διάφορους τομείς (γεωργία, απόβλητα,
μεταφορές, κ.λπ.) από τους αρμόδιους φορείς, τα οποία συντονίζονται
και παρακολουθούνται από τον τομέα κλιματικής δράσης.

Παράλληλα, στα πλαίσια της εφαρμογής των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Δεσμεύσεων για Μείωση των Εθνικών Εκπομπών Αερίων του
Θερμοκηπίου, υποβάλλεται μεταξύ άλλων κάθε χρόνο έκθεση
απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάθε δύο χρόνια
υποβάλλεται έκθεση με τις προβλέψεις και τις πολιτικές και μέτρα για
μείωση των εκπομπών.

Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου

Με τον Κανονισμό 842/2006/ΕΚ ρυθμίζονται η συγκράτηση, χρήση,
ανάκτηση και καταστροφή ορισμένων φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου, καθώς και η σήμανση και διάθεση προϊόντων και
εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά. Το 2008 υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικοί Κανονισμοί για την πιστοποίηση εταιριών
και προσωπικού που ασχολούνται με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας
και πυροσβεστήρες, συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσης,
και ορισμένους διαλύτες και μηχανοκίνητα που περιέχουν ορισμένα αέρια
του θερμοκηπίου. Με βάση τους Κανονισμούς αυτούς εισάγεται και η
υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού και των εταιριών
που ασχολούνται στον τομέα αυτό. Στο τέλος του 2010 ψηφίστηκαν από
τη Βουλή σχετικά Νομοσχέδια με σκοπό την εναρμόνιση των πιο πάνω
Κανονισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία οι οποίοι εφαρμόζονται από τις
αρχές του 2011. 

Στα πλαίσια αυτά διεξάγεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης
των χειριστών αερίων, οι οποίοι ακολούθως πιστοποιούνται από το Τμήμα
Περιβάλλοντος. Ο αριθμός των χειριστών που έχουν πιστοποιηθεί έχει
ξεπεράσει τους 2300 και οι εταιρείες που ασχολούνται με φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου έχουν ξεπεράσει τις 500. Έλεγχοι λαμβάνουν
χώρα σε τακτική βάση από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος σε
όλους τους ιδιοκτήτες μεγάλων συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, κ.α.,
για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος

Το 1992, η Κύπρος επικύρωσε το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και στη συνέχεια όλες
τις σχετικές του τροποποιήσεις. Το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ είναι η
Διεθνής Σύμβαση με στόχο την προστασία της στιβάδας του όζοντος,
μέσα από ένα σταδιακό έλεγχο στη χρήση και παραγωγή, και τελικά τον
τερματισμό της χρήσης ουσιών που την καταστρέφουν. Το 2011 έχει
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ψηφιστεί ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος
Νόμος καθώς και οι Κανονισμοί για τις υποχρεώσεις όσων τις
χρησιμοποιούν. Στα πλαίσια του Νομοθετικού αυτού πλαισίου, τέθηκαν
σε εφαρμογή όλες οι πρόνοιες τις Κοινοτικής Νομοθεσίας 1005/2009/ΕΚ
και έχει έτσι μειωθεί στο ελάχιστο, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εισαγωγή των ουσιών αλλά και των προϊόντων
που εξαρτώνται από αυτές, από τρίτες χώρες. Η εισαγωγή και εξαγωγή
ελεγχόμενων ουσιών γίνεται μόνο με ειδική άδεια από την Ε.Ε. Στα
πλαίσια αυτά διεξάγονται συνεχείς έλεγχοι στο τελωνείο από το αρμόδιο
Τμήμα και λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

Ο τομέας ασχολείται με την ετοιμασία και εφαρμογή της εθνικής
στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και των σχεδίων
δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας με στόχο την έγκαιρη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. Για την προώθηση και υλοποίηση των σχεδίων
δράσης και μέτρων προσαρμογής αξιοποιούνται μεταξύ άλλων τα
χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία που προσφέρονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα LIFE και το
πρόγραμμα NER 300. 

Η ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή έγινε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος LIFECYPADAPΤ. Το Σχέδιο Μέτρων Προσαρμογής, το
οποίο αποτελεί μέρος της Στρατηγικής, περιλαμβάνει περισσότερα από
250 μέτρα και δράσεις προσαρμογής για την υγεία, τους υδάτινους
πόρους, τη γεωργία, την αλιεία, τα δάση, τη βιοποικιλότητα, τα εδάφη,
τον τουρισμό, τις ακτές, την ενέργεια και τις υποδομές. 

Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Πτυχών που αφορούν την
Ενέργεια και τους Υδρογονάνθρακες – Αδειοδότηση Γεωτρήσεων

Η Κύπρος ως μέλος της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου
Θάλασσας κατά της Ρύπανσης, γνωστή και ως σύμβαση της Βαρκελώνης,
έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο  για την Προστασία της Μεσογείου από
Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της
Υφαλοκρηπίδας και του Βυθού και Υπεδάφους Θαλασσών (Off-
shoreProtocol), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 24 Μαρτίου 2011. 

Ο τομέας ασχολείται με την εφαρμογή των προνοιών του Πρωτοκόλλου
και την προετοιμασία και παρακολούθηση των όρων αδειοδότησης
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο είναι
εξουσιοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία να διεξάγει
δραστηριότητες εξερεύνησης ή/και εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων
της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου. Επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος
έχει οριστεί ως το σημείο αναφοράς (OffshoreProtocolFocalPoint) για το εν
λόγω Πρωτόκολλο. Σημειώνεται ότι, Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του
Πρωτοκόλλου και την αδειοδότηση είναι ο Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
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Οριζόντια Θέματα

Πράσινη Οικονομία

Η Πράσινη Οικονομία αποτελεί έναν από τους κυρίους πυλώνες
δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την
Αειφόρο Ανάπτυξη Ριο+20 και περιλαμβάνει την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του
περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τον
πυλώνα της Πράσινης Οικονομίας, μέσα από την πολιτική για την
αποδοτική χρήση των πόρων που  αποτελεί βασικό συστατικό της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και απασχόληση μέχρι
το 2020. 

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το 2014
ξεκίνησε η διαδικασία ετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Πράσινη Οικονομία, το οποίο αποτελεί μια από τις κύριες πολιτικές του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αλλά και
του Τμήματος Περιβάλλοντος για τα θέματα της αρμοδιότητας του,
στον τομέα του περιβάλλοντος. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει
νομικά, θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που αφορούν στους
τομείς της γεωργίας, των υδάτινων πόρων, της βιοποικιλότητας και
των πράσινων υποδομών, των δασών, των ορυκτών πόρων, των
αποβλήτων, της ενέργειας, των μεταφορών, των κτιρίων, της
βιομηχανίας, του τουρισμού και των κλιματικών αλλαγών. Μέσω του
Σχεδίου θα προωθούνται επενδύσεις και μέτρα προστασίας για καίριας
σημασίας φυσικούς πόρους, και μέτρα ολοκληρωμένης διαχείριση και
εφαρμογής της προσέγγισης του κύκλου ζωής των προϊόντων και
αλλαγές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, θα
παρέχονται κίνητρα για αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση
πόρων, μείωση των αποβλήτων, και τόνωση της ζήτησης για πράσινες
τεχνολογίες, αγαθά και υπηρεσίες με στόχο την αειφόρο κατανάλωση
και παραγωγή και τη δημιουργία δυνατοτήτων για νέες ευκαιρίες
απασχόλησης.

Το Σχέδιο θα τυγχάνει τακτικής αναθεώρησης με στόχο τη σταδιακή
πρόοδο προς μια πράσινη οικονομία σύμφωνα και με τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγική Ευρώπη 2020 και Πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου

Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί τη δεκαετή αναπτυξιακή
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην αντιμετώπιση
των ελλείψεων του αναπτυξιακού μας μοντέλου και τη δημιουργία των
αναγκαίων συνθηκών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη. Η Στρατηγική θέτει πέντε βασικούς στόχους που αφορούν
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την απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την
κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχιας, και το κλίμα και την
ενέργεια, οι οποίο πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020.

Για επίτευξη των στόχων αυτών θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,
στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται σε ετήσια βάση λεπτομερής
αξιολόγηση των προγραμμάτων των μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν
τα κράτη μέλη.Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προσφέρει σημαντικές
ευκαιρίες για ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής διάστασης της
Στρατηγικής, τις συζητήσεις για το πρασίνισμα του οποίου
παρακολουθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Αποδοτικότητα των πόρων

Η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί βασικό συστατικό της
Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό προωθείται και η Εμβληματική
Πρωτοβουλία για «Μια Ευρώπη που Χρησιμοποιεί Αποτελεσματικά του
Πόρους» η οποία δρομολογεί τον μετασχηματισμό σε μια πράσινη,
ανταγωνιστική οικονομία, με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές
εκπομπές άνθρακα. Με σκοπό την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η
Επιτροπή έκδωσε με Ανακοίνωση της το 2011 σχετικό Χάρτη Πορείας
για μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη, στον οποίο
καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες και δράσεις που πρέπει να
αναληφθούν βραχυπρόθεσμα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της
βιώσιμης ανάπτυξης και αποδοτικότητας των πόρων.

Ο Χάρτης Πορείας καλύπτει στόχους σε διάφορους τομείς, όπως τη
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, τη μετατροπή των αποβλήτων σε
πόρο, τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, τον εξορθολογισμό
των τιμών και την κατάργηση επιβλαβών επιδοτήσεων, τους φυσικούς
πόρους, τους τομείς των τροφίμων, των μεταφορών και των κτιρίων,
και θέματα διακυβέρνησης. Λόγω του συσχετισμού του θέματος,
στόχος είναι όπως μέτρα που αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων,
όπως και για θέματα αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής
συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Πράσινη Οικονομία. 

7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον τέθηκε σε εφαρμογή με
Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Αρ.
1386/2013/ΕΕ) το Νοέμβριο του 2013.

Με βάση το στόχο της Ε.Ε. για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομία μέχρι το 2020 και τις εν λόγω πρωτοβουλίες
πολιτικής που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη
2020, το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον καθορίζει τους
στόχους προτεραιότητας που αφορούν στο περιβάλλον για το 2020 και
θέτει τα θεμέλια ενός μακροπρόθεσμου οράματος για το 2050.  Σκοπός
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είναι το πρόγραμμα να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού
περιβάλλοντος για αειφόρο ανάπτυξη και επενδύσεις και στην
επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και το κλίμα που έχουν ήδη
συμφωνηθεί, ενώ καθορίζει μέτρα και δράσεις για επίτευξη των
στόχων προτεραιότητας που έχουν τεθεί.

Το Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο ισχύει για την περίοδο μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2020, εστιάζει σε τρεις γενικούς θεματικούς στόχους –
την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της
Ε.Ε., την μετατροπή της Ε.Ε. σε μια πράσινη και ανταγωνιστική
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποδοτική χρήση των
πόρων, και την προστασία των πολιτών από περιβαλλοντικές πιέσεις
και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία. Η παρακολούθηση της
υλοποίησης του γίνεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 από
το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων 

Στο επίπεδο της Ε.Ε. προωθείται η ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής για
εκτίμηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, όπως και θέματα αειφόρου
κατανάλωσης και παραγωγής, την ανάπτυξη της αγοράς για πράσινα
προϊόντα, τη σήμανση των προϊόντων και πρωτοβουλίες που αφορούν
τα τρόφιμα, τα κτίρια και τις επιχειρήσεις. Το θέμα παρακολουθείται
από το Τμήμα Περιβάλλοντος ενώ μέτρα εφαρμογής θα προωθούνται
μέσα από το Σχέδιο Δράσης για την Πράσινη Οικονομία. 

Σύμβαση του Άρχους – Πληροφόρηση και Συμμετοχή 

Σημαντικό μέρος των ευθυνών του Τμήματος Περιβάλλοντος αποτελεί
η εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης του Άρχους για την
πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στις
διαδικασίες πριν τη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα η οποία αποτελεί σημαντικό
άξονα των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων του πολίτη. Για την
υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης βρίσκονται σε εφαρμογή
νομοθεσίες οι οποίες μεταφέρουν το σχετικό Ευρωπαϊκό νομικό
πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο. 

Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές
με το Περιβάλλον Νόμος (119(Ι)/2004), διασφαλίζει το δικαίωμα των
πολιτών για πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που
κατέχεται από δημόσιες αρχές. Επίσης, οι σχετικές πρόνοιες της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας προβλέπουν τη συμμετοχή του κοινού
στη διαδικασία πριν τη λήψη αποφάσεων για έργα, προγράμματα,
σχέδια και νομοθεσίες που αφορούν το περιβάλλον μέσω της
διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων και ακροάσεων. Παρέχεται,
τέλος, το δικαίωμα στο κοινό να προσφύγει στη δικαιοσύνη σε
περιπτώσεις μη-εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης. 
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Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς καλύπτεται
από τις πρόνοιες του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά
την Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του
2007 (Αρ. 189(Ι)/2007), ο οποίος εναρμονίζει την Κυπριακή νομοθεσία
με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ.

Ο Νόμος 189(Ι)/2007 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις περιβαλλοντικής
ζημιάς που προκαλείται από την άσκηση συγκεκριμένων
επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου), ζημιάς
ή επικείμενης ζημιάς σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς
οικοτόπους από επαγγελματικές δραστηριότητες, νοουμένου ότι ο
φορέας εκμετάλλευσης διενήργησε με δόλο ή αμέλεια, καθώς και στις
περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς ή επικείμενης απειλής τέτοιας
ζημιάς από ρύπανση διάχυτου χαρακτήρα νοουμένου ότι είναι δυνατό
να αποδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημιάς και των
δραστηριοτήτων συγκεκριμένων φορέων εκμετάλλευσης. Ο Νόμος
δεν παρέχει το δικαίωμα σε ιδιώτες να διεκδικήσουν αποζημίωση ως
συνέπεια περιβαλλοντικής ζημιάς ή επικείμενης απειλής της. 

Έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος

Λόγω της σημασίας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαφάνεια
πληροφόρησης για την προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη
είναι υποχρεωμένα να ετοιμάζουν ανά τακτά διαστήματα Έκθεση για
την Κατάσταση του Περιβάλλοντος, με σκοπό την ενημέρωση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού για την επικρατούσα
κατάσταση του περιβάλλοντος στο κάθε κράτος μέλος. 

Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τον περί της Πρόσβασης του Κοινού σε
Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο, το Τμήμα
Περιβάλλοντος ετοιμάζει σχετική Έκθεση για την Κατάσταση του
Περιβάλλοντος στην Κύπρο, ενώ συντονίζει επίσης την ετοιμασία και
συμβολή μας στην πενταετή Έκθεση για την Κατάσταση του
Περιβάλλοντος που ετοιμάσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο για την
υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα
έχει την ευθύνη για ενημέρωση των πιθανών ενδιαφερόμενων να
συμμετάσχουν με προτάσεις στις ετήσιες προκηρύξεις. Στόχος του
Τμήματος είναι η ετοιμασία προτάσεων και η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλιών από το Πρόγραμμα.
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Καταληκτικό Μήνυμα Διευθυντή

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί την Περιβαλλοντική Αρχή του κράτους μιας και ένας από τους
βασικότερους ρόλους που διαδραματίζει είναι η προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας στα πλαίσια
της αναπτυξιακής της πορείας. 

Εδώ και 30 χρόνια, υπηρετεί με αφοσίωση τις προσδοκίες της κοινωνίας και του κράτους για την
προστασία του περιβάλλοντος. Δίνουμε την υπόσχεση ότι θα βελτιωνόμαστε συνεχώς ως ένας σύγχρονος
οργανισμός, με πνεύμα δημιουργικότητας και καινοτομίας, ευέλικτος και πρωτοπόρος στην επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης. Ένας οργανισμός με έντονη την ευθύνη διαχείρισης των κοινών, έτοιμος να
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά προς όφελος της ευημερίας των πολιτών
και του δικαιώματος να ζούμε όλοι σε ένα περιβάλλον το οποίο δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές
και ανήκει σε όλους.
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